GRADUL DIDACTIC II
Înscriere în octombrie 2019, pentru sesiunea 2019 – 2021
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
 Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ
- 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10);
 În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data
obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin
inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de
concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil);
 Calificativul cel puţin BINE obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare
(dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii.
ACTELE NECESARE PENRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE ŞI MODUL DE
COMPLETARE
 Sunt prevăzute în Procedura operaţională pentru înscrierea cadrelor didactice la
examenul de acordare a gradului didactic II, octombrie 2019.
NOTĂ
 Dosarul va fi verificat de către directorul/ cadrul didactic responsabil cu formarea
continuă din unitatea de învăţământ în care candidatul este încadrat.
 Documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 1.10.2019 – 14.10.2019 şi vor
fi aduse la ISJ Dâmboviţa, la inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, de
către directorul/ cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de
învăţământ, în perioada 15.10. 2019 - 31.10. 2019, conform programării existente.
 Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II, care până la data
susţinerii gradului NU au obţinut cel puțin calificativul de BINE la inspecţiile
curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate NU pot fi
propuse pentru acordarea gradului didactic;
 Sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1, susţinută în anul şcolar 2018 – 2019;
 a doua inspecţie curentă – IC2, în anul şcolar 2019 - 2020;
 inspecţia specială – IS, în anul şcolar 2020 – 2021.

GRADUL DIDACTIC II
Preînscriere în octombrie 2019, înscriere în octombrie 2020,
pentru sesiunea 2020 – 2022
CONDIŢII DE PREÎNSCRIERE
 Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ
- 1 an (sau 0 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10);
 Calificativul cel puţin BINE obţinut la aprecierea anuală şi inspecţiile şcolare
(dacă au avut loc), în ultimul an lucrat înainte de înscriere.
 Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 1.10.2019 – 14.10.2019, vor
fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor
fi aduse la ISJ Dâmboviţa, la inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, de
către directorul/ cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de
învăţământ, în perioada 15.10. 2019 - 31.10. 2019, conform programării existente.
 Sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1, în anul şcolar 2019 – 2020;
 a doua inspecţie curentă – IC2, în anul şcolar 2020 - 2021;

inspecţia specială – IS, în anul şcolar 2021 – 2022.

GRADUL II
CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI

CALIFICATIV
INSPECŢII CURENTE
INSPECŢIA SPECIALĂ
PROBE DE EXAMEN
MEDIA DE
PROMOVARE

cel puțin BINE
(la aprecierile anuale și la inspectiile școlare dupa caz, 2
ani înainte de înscriere şi până la obținerea gradului
didactic II)
cel puțin BINE
cel puțin nota 8
cel puțin nota 8
(fiecare dintre probele scrise sau orale)
cel puțin nota 8

GRADUL DIDACTIC I
Înscriere în octombrie 2019, pentru seria 2019 – 2022
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE





Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de la gradul II este 10).
În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data
obținerii gradului I până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin
inspecția specială și lucrarea metodico-științifică (nu se iau în calcul perioadele
de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil);
Calificativul FOARTE BINE obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare
(dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii.

ACTE NECESARE PENRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE ŞI MODUL DE
COMPLETARE
 Sunt prevăzute în Procedura operaţională pentru înscrierea cadrelor didactice
la examenul de acordare a gradului didactic I, octombrie 2019.
NOTĂ
 Dosarul va fi verificat de către directorul/ cadrul didactic responsabil cu
formarea continuă din unitatea de învăţământ în care candidatul este încadrat.
 Documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 1.10.2019 – 14.10.2019 şi
vor fi aduse la ISJ Dâmboviţa, la inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane
de către directorul/ cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din
unitatea de învăţământ, în perioada 15.10. 2019 - 31.10. 2019, conform
programării existente.
 Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data
susţinerii gradului NU au obţinut calificativul de FOARTE BINE la inspecţiile
curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate NU pot fi
propuse pentru acordarea gradului didactic;
 Sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1, susţinută în anul şcolar 2018 – 2019.
 a doua inspecţie curentă – IC2, în anul şcolar 2020 – 2021.
 inspecţia specială - IS și susținerea lucrării metodico - științifice, în
anul şcolar 2021 – 2022.
 Colocviul se va susține în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, la centrul de
perfecţionare pentru care a optat candidatul.
 Elaborarea lucrării metodico – ştiinţifice se face în perioada 16 februarie 2020 –
31 august 2021.

GRADUL DIDACTIC I
Preînscriere în octombrie 2019, înscriere în octombrie 2020,
pentru seria 2020 – 2023
CONDIŢII DE PREÎNSCRIERE


Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ 0 ani (dacă media de la examenul de gradul II este 10, se procedează conform
Procedurii operaţionale pentru înscrierea cadrelor didactice la examenul de
acordare a gradului didactic I, octombrie 2019, astfel încât depunerea cererii
pentru susţinerea IC1, susţinerea IC1 şi depunerea dosarului de înscriere să se
realizeze în octombrie 2019);



Cererile – tip se depun la unitatea şcolară, în perioada 1.10.2019 – 14.10.2019,
vor fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi
vor fi aduse la ISJ, la inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, de către
directorul/ cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de
învăţământ, în perioada 15.10. 2019 - 31.10. 2019, conform programării existente.



Sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1, susţinută în anul şcolar 2019 – 2020.
 a doua inspecţie curentă – IC2, în anul şcolar 2021 – 2022.
 inspecţia specială - IS și susținerea lucrării metodico - științifice, în
anul şcolar 2022 – 2023.
Colocviul se va susține în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2021, la centrul de
perfecţionare pentru care a optat candidatul.
Elaborarea lucrării metodico – ştiinţifice se face în perioada 16 februarie 2021 –
31 august 2022.




GRADUL I
CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI

CALIFICATIV
INSPECŢII CURENTE
INSPECŢIA SPECIALĂ
ELABORAREA LUCRĂRII
METODICO - ŞTIINŢIFICE
SUSȚINEREA LUCRĂRII
METODICO - ȘTIINȚIFICE

FOARTE BINE
(la aprecierile anuale și la inspectiile școlare după
caz, 1 an înainte de înscriere şi până la obținerea
gradului didactic I)
FOARTE BINE
cel puțin nota 8
cel puțin nota 9
cel puțin nota 9

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE
CARE SE ÎNSCRIU PENTRU SUSȚINEREA
GRADELOR DIDACTICE











În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără
plată, nu pot fi efectuate inspecţii sau susţinute probe de examen pentru
gradele didactice.
Calificativele trebuie să fie depuse pentru toţi anii şcolari solicitați şi din toate
şcolile în care a funcţionat candidatul.
Pentru gradul didactic II, transferul la un alt centru de perfecţionare se va
face numai în urma unei cereri adresate inspectorului şcolar general.
Inspecţiile trebuie planificate împreună cu inspectorul de specialitate în
intervalul necesar.
Inspecţiile curente sunt valabile patru ani.
Inspecţiile speciale (pentru gradul II și gradul I) sunt valabile numai în anul
şcolar în care se realizează.
Pentru gradul II și gradul I, la inspecțiile curente se acordă calificativ, iar la
inspecțiile speciale se acordă notă.
Cadrele didactice înscrise la gradul didactic I sau II, care din anumite motive
întrerup activitatea la catedră, nu depun la termen lucrarea metodicoștiințifică, nu îndeplinesc condiția de vechime în anul susținerii examenului, au
fost detașate din alte județe, au fost transferate la alte unități școlare, au
obligația să informeze ISJ Dâmboviţa, respectiv inspectorul pentru
dezvoltarea resursei umane.

